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L A S T A  I N F O R M O .
La ..lastan alvokon" sekvas tiu Ci ..lasta in

formo " Ekde 1.1.27, Ciuj sekcioj de A M I K E C O  
estos malstarigi taj - krom la plej nova sekcio 
«ESPERANTO-FOTO", kiu estos daŭrigata kiel 
memstara entrepreno.La regularon de ESPKRANTO- 
FOTO vi trovas sur la internaj pag‘oj. Se g*i 
interesas vin, ni estas poetaj daŭrigi la kun
laboron kun vi . Speciala koti f o nun ne estas 
dezirata.

Al Ciuj niaj anoj kaj eksanoj ni sincero re
komendas, ke ili alig‘u ai EFIKA pri kiu lli 
ricevos prospekton kune kun specimena numero 
de la KOI. EKTA J T O, organo de EFIKA Por In
tertraktado kun la nomita organizaĵo ni sukce
sis atingi tro favorajn kondiĉojn por tiu anoj 
kaj eksanoj de AMI KECO, kiuj aligas al EFIKA 
antaŭ 1.2.27, kaj ni esperas, ke ĉiuj koncerna
toj ne malatentos tiun komplezemon de la estra
ro de S F I K A.
Al ciuj fidelaj anoj de A M I K E C O  ni deziras

g*ojan Kristnaskofeston kaj feliĉan novan jaron 
Ni daŭrigos 'p- le "'ohalon por kaj por Esperanto 
sur a ia ka npo., fidelaj al la Zamenhofa ideoj

Kun samideanaj salutoj!
La estraro.



E S P E R A N T O - F O T O S E R V O
Redaktoro: J o s e f  G r o e b e I 

Koblenz/Rh. Eltzerbofstr.5
Germanlande)
X X X X X X

Koblenz, dato de ]a post stampo.
Estimata samideano!

La Esperanto-Fotoservo (Esperanto-Foto) dafl- 
ra bezonas aktualajn fotografaĵojn (Novaĵoj de 
I’ tago) por publikigo en Ĵurnaloj kaj gazetoj. 
Por la liverado de tiuj fotoj ni serĉas kunla
borantojn en ĉiuj landoj, ĉiu kunlaboranto do
vas konsenti Ia sekvantajn kondiĉojn sen escep
to kaj agi laŭ lli:

1.
Fastas permesate alsendi nur tiajn fotojn,ki

es aŭtorrajton la alsendante posedas, t.e. ki
ujn li mani fotografis.

2 .

Per la alsendado de fotoj devas esti konce
siita al ni la re^to publikigi Ilin en ĵurnaloj 
kaj gazetoj.

Al ĉiu sendaĵo estu aldonata Internacia res
pondkupono kiel resenda pago, ĉar alie ni ne 
garantias por la resendo de neuzataj fotoj.

4.
Ni povas uzi 6-8 kopiojn de la sama speco kaj 

pagas por ĉiu per ni publigita foto honorari
on de f 4,00.*» I dolaro usona, por precipe be
naj ekzempleroj ankaŭ pii multe.

5.
Al ĉiu foto estu aldonata konciza pri skribaĵo 

Esperantolingva.
6 .

Se la alsenditaj fotoj 'am estas 
al alia[j] redakcio[J|, la adresoj 
dakotoj devas asti sciigataj, oor ke 
dakelo ricevu la saman foton dufoje.
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forsenditaj
do !a re
nomu -e-



7.
La alsendado de la foto,} no devigas nin al io. 

Neuzeblaj k aj nepubl Utigi taj fotoj estas resen
dataj .

8 .
ĉiuj fotosondajoj estu sendataj per la plej 

rapida maniero al la adrese de le redaktoro J. 
Groebel, F̂ ltze rhof 61 r . 5 , Koblenz, Germanlando .
Ni esprimas la esperon, ke ni povos saluti

ankaŭ vin baldaŭ kiel kunlaboranton kaj
subskribas kun Esperanto-saluto altestime

Redakcio de la Esperanto-f©toservo.
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M I C H E L  kontraŭ S E N P .
Laŭ la ..Poŝtmarko" okazis Jugla disputo in

ter la du katalogf1 rmoj Michel kaj Penf.
Michel akiris provizoran disponon, kiu mal

permesis al la firmo Senf Jenajn faktojn: La 
Senfkatalogo estas la unika vero uzebla kata
logo; to Muj aliaj katalogoj lo mankis en tiu ifi 
alla punkto, te kelkaj eĉ en multaj punkto,,, [la 
Juĝistaro evidente ne sufiĉe konis la preskrl- 
tikojn koncerno le Ml stelkatalogon, precipe li
an malutilan pre zpoi.lt j kon, alie g4 i ne estus 
doninta tiun-Ĉ' provizoran disponon.]

Tiam Senf efikis Jenan disponon kontraŭ Mi chel: 
Al li la aserto estas malpe Tiregata, ke la pre
zoj de Michel estas mezuraj por la tuta narko- 
komerco kaj k̂* la Vlchelkatalogo prave estas 
nomata kiel gvida markkatalogo.

f, vj-J Ĉ O D O N O

por legfalsaj nerkoj ĉIuspece 
registaro petis

A  <  V . -ton, laŭ
estas punota. La greka 

klubon, prezenti leĝprojek
to,; kaj deziroj do la klube



Jo kio oni povas kon! la Dancigajn oblikve
presitajn fai satojn?

Falsaĵoj clo la surpreso estas anoncitaj pri 
Jenaj valoroj. Eldone oi 30 8.20 2.2%. 3,7%, 30, 
50 Pfg. kaj cle tiel nocitaj Inte rose rvi zma rico J 
00 Pfg. i, 2M. La ĉefa; ekkonaj rimarki ioj de 
la plej konataj falsaĵoj oa .ai Jenaj: Danzlgaj 
falsaĵoj: ŝtono - anstataŭ I b rooroso, surpreso 
senbrila, trabanguloj roni1gi taj, Frankfurtaj 
falsaĵoj: libroprese kiel ĉe la originalo,; , sed 
tamen, t rab rokrado ne ol oblikvaj linioj, sed 
kunmetita por nta I g ran. i aj kvadradoj, La t^abo Ce 
la falsaĵoj estas ia nega t'vo do ia originala t rabo.
Ankoraŭ allaj fa I sa ĵ oj estaa konataj de ni, 

pri kiuj hodiaŭ ni patria diri neniom, far ia ra
zu t tatoj de la krimina > poli ro ne jam astas fi
nitaj. La plej muite jn falsaĵoj estas senva
lorigitaj por Danziga origiraletampiio,por «pii malfalse" aperigi ilin.
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La norvegaj polus f i ugma rkoj.
La multe disputita Amnia m  boftfaroca serio 

nun estas metata je vondo* al komercistoj P0** 
la f lugkom I tato . La Sep. f-ka apogo Religas, ko 
1/5 de le eldono venis al  In poŝto,sed la pros
pekto de la komitato reportas. ««esempie de la 3 
Oare Jonajn ciferojn Tuir idono 357000 p0!" 1 a 
poŝto kaj per ni vetei taj 73000. M a  resto 
284400. Simile estas Co l a alie J valoroj, tial 
evidente pii multo cl i /5 alvenis al lap°ŝtc« 
al plej malmulte 1/5 tie ne esias uzite

e

N O V A  A D R E S O .
S-ro Q. H. W. Cote, reprezentado por’Node flando 

antaŭe: Weerasingel W /56, Utrechta»
nun: Catharynesingo! o bis , “Utre cli t.


